
 
 

ภาพรวมการน าเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ  
           ตารางสถิติการน าเข้าสิ่งทอ และเคร่ืองนุ่งห่มของสหรัฐฯ เทียบระหว่างเดือนตุลาคม ปี 2556-2557 

ปริมาณ และมูลค่า การน าเข้าส่ิงทอของสหรัฐฯ  
 2556 2557 อัตราการขยายตัว 
 ปริมาณ  

(ล้านตารางเมตร) 
มูลค่า  

(ล้านเหรียญฯ) 
ปริมาณ  

(ล้านตารางเมตร) 
มูลค่า 

 (ล้านเหรียญฯ) 
ปริมาณ  
(ร้อยละ) 

มูลค่า  
(ร้อยละ) 

ตุลาคม 5,189.96 9,994.07 5,700.94 10,465.22 9.84 4.71 
           ที่มา : Office of Textile and Apparel, U.S. Department of Commerce 

 การน าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯจากท่ัวโลก ในเดือนตุลาคม 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา มีปริมาณอยู่ที่ 5,700.94 ล้านตารางเมตร ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.84 และมีมูลค่าทั้งสิ้นอยู่ที่ 
10,465.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.71 

 การน าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ ในช่วงปีที่ผ่านมา ตั้งแตม่กราคม ถึง ตุลาคม 2557 มี
ปริมาณอยู่ที่ 50164.43 ล้านตารางเมตร ปรับตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.93 และมีมูลค่าอยู่ที่ 91,625.75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.0 โดยรายการผลิตภัณฑ์หลักส่วนใหญ่ ทั้งผ้าผืน (Fabrics) เครื่องนุ่งห่ม (Apparel) และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
มีตัวเลขน าเข้าทั้งในเชิงปริมาณ และมูลค่าที่เพ่ิมข้ึน เป็นเวลาสิบสามเดือนติดต่อกันจากปีที่ผ่านมา ยกเว้นผลิตภัณฑ์ด้าย 
(Yarns) ประเภทเดียวที่ยังคงเพ่ิมข้ึนในเชิงปริมาณ แต่มีมูลค่าลดลงเป็นเดือนที่เก้าติดต่อกัน 
๑๗     ตารางเปรียบเทียบการน าเข้าสิ่งทอของสหรัฐฯ ปี 2556 กับ 2557 ต้ังแต่ เดือนมกราคม-ตุลาคม  

ปริมาณ และมูลค่า การน าเข้าส่ิงทอของสหรัฐฯ  
 2556 2557 อัตราการขยายตัว 
สิ่งทอ ปริมาณ  

(ล้านตารางเมตร) 
มูลค่า  

(ล้านเหรียญฯ) 
ปริมาณ  

(ล้านตารางเมตร) 
มูลค่า 

 (ล้านเหรียญฯ) 
ปริมาณ  
(ร้อยละ) 

มูลค่า  
(ร้อยละ) 

รวม 47,809.71 88,955.67 50,164.43 91,625.75 4.93 3.00 
เครื่องแต่งกาย 21,166.38 67,972.37 21,904.51 70,042.61 3.49 3.05 
สิ่งทออื่นๆ 26,643.33 20,983.30 28,259.92 21,583.14 6.07 2.86 
เส้นด้าย 2,440.64 1,253.83  2,464.18 1,202.38 0.96 -4.10 
ผ้าผืน 8,523.41 4,958.44 9,405.13 5,217.83 10.34 5.23 
ส่วนประกอบ  15,679.28 14,771.03 16,390.60 15,162.93 4.54 2.65 

              ที่มา : Office of Textile and Apparel, U.S. Department of Commerceที่  

 มูลค่าสัดส่วนการน าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ ในรอบปีที่ผ่านมา จากประเทศผู้ส่งออกท่ี
ส าคัญของโลก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ เรียงตามล าดับได้ดังนี้  
 

 

ที่มา : Office of Textile and Apparel, U.S. Department of Commerce 

1.จีน, 39.02 

2.เวียดนาม, 9.30 
3.อนิเดีย, 6.24 

4.อนิโดนิเซีย, 4.81 

5.บังคลาเทศ, 4.75 
6.เม็กซโิก, 4.41 

7.ปากีสถาน, 2.84 
8.ฮอนดูรัส, 2.38 

9.กัมพูชา, 2.36 

10.อติาลี, 1.75 

11.เอล ซาวาดอร์, 1.77 

12.ศรีลังกา, 1.62 

13.นิการากัว, 1.40 

14.แคนนาดา, 1.26 
15.กัวเตมาลา, 1.24 

16.ประเทศไทย, 1.14 

อ่ืนๆ, 13.74 

การน าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ ประจ าเดือนตุลาคม 2557  

สัดส่วนมลูค่า การน าเข้าสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม มายังสหรัฐฯ  



 

 ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนตุลาคม 2557 สหรัฐฯน าเข้า สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากประเทศต่างๆ
ในเชิงมูลค่า 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) จีน มีมูลค่าอยู่ที่ 35,750.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.80 (2) 
เวียดนาม มูลค่าอยู่ที่ 8,522.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 14.93  (3) อินเดีย มูลค่าอยู่ที่ 5,719.8 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6.81 (4) อินโดนิเซีย มูลค่าอยู่ที่ 4,402.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ร้อย
ละ 2.64 และ (5) บังคลาเทศ มูลค่าอยู่ที่ 4,347.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง ร้อยละ 2.18 ส าหรับในเชิงปริมาณ
ประเทศผู้ส่งออกที่ส าคัญ 5 อันดับแรก ได้แก ่ (1) จีน 24,114.1 ล้านตารางเมตร ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5.58  (2) 
อินเดีย 3,603.1 ล้านตารางเมตร ปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 15.07  (3) เวียดนาม 3,359.4 ล้านตารางเมตร ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 10.76 (4) ปากีสถาน 2,136.5 ล้านตารางเมตร ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.51 และ (5) เม็กซิโก 2,107.5 ล้าน
ตารางเมตร ปรับตัวเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.05 

 

การน าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากประเทศไทย 
 สัดส่วนการน าเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากไทย ในเดือนตุลาคม 2557 มีปริมาณการน าเข้า

จากไทย 44.4 ล้านตารางเมตร ลดลงร้อยละ 2.2 และมีมูลค่าอยู่ที่ 99.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.5           
ตารางเปรียบเทียบการน าเข้าสิ่งทอของสหรัฐฯจากประเทศไทย ปี 2556 กับ 2557 ต้ังแต่ เดือนมกราคม-ตุลาคม 

ปริมาณ และมูลค่า การน าเข้าส่ิงทอของสหรัฐฯ  
 2556 2557 อัตราการขยายตัว 
สิ่งทอ ปริมาณ  

(ล้านตารางเมตร) 
มูลค่า  

(ล้านเหรียญฯ) 
ปริมาณ  

(ล้านตารางเมตร) 
มูลค่า 

 (ล้านเหรียญฯ) 
ปริมาณ  
(ร้อยละ) 

มูลค่า  
(ร้อยละ) 

รวม 471.70 1,089.76 455.12 1,043.82 -3.51 -4.21 
เครื่องแต่งกาย 266.50 894.52 266.24 869.33 -0.10 -2.82 
สิ่งทออื่นๆ 205.20 195.16 188.88 174.50 -7.95 -10.59 
เส้นด้าย 37.13 20.72 37.60 18.14 1.27 -12.43 
ผ้าผืน 124.26 78.48 107.79 70.92 -13.26 -9.63 
ส่วนประกอบ  43.81 95.96 43.50 85.43 -0.71 -10.97 
ที่มา : Office of Textile and Apparel, U.S. Department of Commerce        

 สถิติการน าเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯจากประเทศไทย  ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 
2557 หากเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีปริมาณการน าเข้าอยู่ที่ 455.12 ล้านตารางเมตร ลดลงร้อย
ละ 3.51  และในเชิงมูลค่าอยู่ที่ 1,043.82 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.21 ส่วนใหญ่มีปริมาณการน าเข้าที่ลดลง 
ยกเว้นผลิตภัณฑ์ด้ายประเภทเดียวที่มีปริมาณการน าเข้าเพ่ิมข้ึน ในส่วนของมูลค่าการน าเข้ามีมูลค่าลดลงกว่าปีก่อนหน้าใน
ทุกประเภท 
 

การน าเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากประเทศในกลุม่อาเซียน 
ตารางเปรียบเทียบการน าเข้าสิ่งทอของสหรัฐฯจากกลุม่ประเทศ อาเซียน ปี 2556 กับ 2557 ต้ังแต่ เดือนมกราคม-ตุลาคม 

มูลค่าการน าเข้าล้านเหรียญสหรัฐฯ 2556 2557 อัตราการขยายตัว
มูลค่ารวม 16,773.38 17,686.79 5.45

1. เวียดนาม 7,414.76 8,522.14 14.93
2. อินโดนิเซีย 4,522.34 4,402.93 -2.64
3. กัมพูชา 2,206.05 2,165.37 -1.84
4. ฟิลลิปปีนส์ 1,053.81 1,044.53 -0.88
5. ไทย 1,089.67 1,043.82 -4.21
6. มาเลเซีย 451.03 466.65 3.46
7. สิงคโปร์ 24.20 16.48 -31.90
8. พม่า 1.02 13.15 1189.22
9. ลาว 6.70 8.18 22.09
10. บรไูน 3.80 3.54 -6.84  

ที่มา : Office of Textile and Apparel, U.S. Department of Commerce        
 



 
 

 หากเทียบมูลค่าการน าเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ตั้งแต่
เดือนมกราคม-ตุลาคม 2557 มูลค่าการน าเข้ารวมอยู่ที่ 17,686.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 5 รองจาก 
เวียดนาม อินโดนิเซีย ฟิลลิปินส์ และกัมพูชา โดยในรอบปีนี้ เวียดนามมีการขยายตัวในมูลค่าการส่งออกมายังสหรัฐฯ จากปี
ก่อนหน้าถึงร้อยละ 14.93 มากที่สุด ในรอบ 3 ปี สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลเวียดนามเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทาง
เศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก หรือความตกลงTPP.กับสหรัฐฯ ท าให้กระแสการลงทุนในด้านสิ่งทอและเสื้อผ้าส าเร็จรูปใน
ประเทศเวียดนามเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่ายิ่งจากประเทศจีน ส่งผลให้ขณะนี้เวียดนามเป็นแหล่งน าเข้าอันดับที ่ 3 ของ
สหรัฐฯ รองจากจีน และอินเดีย 

 

 
                 

ส านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 
                            ประจ าสถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรฐัอเมริกา  
 
 
 
 
 


